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Van de voorzitter
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Het bestuur heeft al weer de eerste vergadering achter de rug om zich te bezinnen 
en  plannen te maken. Eerst zich bezinnen over wat wij belangrijk vinden en gelet op mogelijkheden en grenzen vaststellen 
welke activiteiten wij op stapel kunnen zetten. 
In de brochure ‘Alles wat u wilt weten over het Humanistisch Verbond’ staat het duidelijk:

’Het Humanistisch Verbond onderzoekt actuele culturele en maatschappelijke vragen vanuit een 
humanistische visie. Wij organiseren debatten en cursussen en geven geestelijke begeleiding aan mensen 
in zorginstellingen, bij defensie en in gevangenissen. Via omroep Human verzorgen we radio- en 
televisieprogramma’s. Humanistische dienstverleners bieden diensten aan bij huwelijk en uitvaart. En in 
het humanistisch vormingsonderwijs verzorgen we lessen levensbeschouwing, burgerschap en 
mensenrechten.’ Via de website van het Humanistisch Verbond 

( www.humanistischverbond.nl ) is na te gaan wat er landelijk en in de afdelingen en in dienstverlening aangeboden wordt. Op 
het niveau van de afdelingen blijkt dat er weinig verschillen zijn in doelstelling en de humanistische kernwaarden 
(zelfbeschikking, vrijheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid), maar dat er aanzienlijke  verschillen kunnen zijn in 
activiteiten. Die verschillen hangen vooral af van de (bestuurs)leden in de regio, andere organisaties in de regio en de relaties 
die er met hen bestaan.

Dit jaar willen wij ons naast de gebruikelijke programma- onderdelen zoals in deze nieuwsbrief vermeld, uitdrukkelijk 
bezighouden met thema’s die de leden zelf inbrengen. Sporadisch is dat wel eerder gebeurd: Leo van Gemert heeft twee jaar 
geleden een prachtige presentatie gehouden over zijn schelpenverzameling, Arie Swager over zijn betrokkenheid bij 
architectuur en duurzaamheid, Hans Kartman over Indonesië als politieke entiteit sinds de onafhankelijkheid.
Voor dit jaar hebben zich al enkele leden gemeld, zoals in de programmering staat vermeld. Er zijn vast nog meer leden die in 
het kader van culturele en maatschappelijke vragen een thema aan de orde willen stellen. Dat kan dus werkelijk van alles 
inhouden. U kunt zich aanmelden bij Ab Blaas en als u bij de presentatie ondersteuning zou willen, dan bieden wij dat heel 
graag aan.     
        

Wim van Werkhoven

Hoe kan ik de kinderen in Rojava ondersteunen?
Er vindt in Rojava , het Noord-Syrische gebied in geklemd tussen min of meer vijandige 
staten als Turkije, Iran, Irak en Syrië een onwaarschijnlijke ‘struggle for life’ plaats.
Ouders en kinderen, leraren en soldaten, mannen en vrouwen doen een poging midden in deze
dreiging van alle kanten en democratie op te bouwen, hun land te herstellen van de 
oorlogsschade, dialogisch onderwijs op te zetten en in- en export te bevorderen. In de periode 
september 2017 en januari 2018 worden lokaal, regionaal en landelijk verkiezingen gehouden.
Een nieuw parlementsgebouw staat klaar, ontworpen door een Nederlandse architect.
De bewoners zien perspectief, zijn gemotiveerd en werken daar tussen de puinhopen om hun 
land op te bouwen naar een moderne, humane staat. De kinderen willen goed onderwijs, maar 
hoe doe je dat zonder  gebouwen, boeken, schriften, pennen en computers? Hoe doe je dat 

zonder elementaire kennis van burgerschap en ervaring met de humane basisvoorwaarden; relatie, competentie en autonomie?
In Almere wonen jonge mensen uit Rojava. Hun ouders zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw  naar Nederland gevlucht. 
Hun kinderen zitten nu op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. De verschillende generaties hebben natuurlijk 
nog contacten met Rojava en willen dolgraag bijdragen aan de opbouw van hun vaderland. Daar hebben ze onze steun voor 
nodig, materieel en immaterieel.
Er staan al spullen klaar in een schuur in Almere: schriften, pennen en potloden, tweede handscomputers. Ze staan ook aan de 
grens met Rojava. De douane van de grenslanden weigeren de goederen door te laten. We moeten wegen vinden voor een 
stroom van goederen en wederzijdse contacten.
Laten we samen komen om elkaar te informeren, te steunen, ideeën uit te wisselen, aan de gang te gaan.
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Al een aantal jaren is Altruism, een groep van Rojavanen in Nederland, actief geweest in kerken en scholen om informatie te 
geven. Door de contacten met het onderwijs, met name het schoolbestuur van PRISMA en haar HR- manager PO Jodi 
Liefhebber, is in maart 2017 een delegatie uit Rojava op bezoek geweest.  De delegatie is op bezoek geweest in scholen (PO, 
VO en HBO) in Almere, Dronten en Bilthoven en instituten in Den Haag en Driebergen.  In de afdeling Heuvelrug/Kromme 
Rijn van het Humanistisch Verbond is Rojava onderwerp geweest van een praatcafé. Een gepland bezoek van Jodi Liefhebber 
aan Rojava wordt tot op heden geblokkeerd uit veiligheidsoverwegingen.
Wat te doen om zowel informatief als financieel verder te gaan? 
Informatief: contact leggen via deze brief met de mensen die betrokken waren bij het bezoek van de delegatie? Overleg met de 
contactpersonen van dat bezoek? Nieuws uit Rojava mobiliseren via Altruism? Kunnen we ruimte en sprekers vinden voor 
informtiebijeenkomsten?
Financieel: kunnen we via Altruism en/of HV en/of Nivoz iets doen aan crowdfunding?

Wim van Werkhoven  

We gaan in overleg met HV afdeling Gooi en Vecht (een grote groep Rojava vluchtelingen woont in Almere) om samen te 
kijken of en hoe we kunnen helpen. Rojava wordt door al zijn buren bedreigd.
Zie ook     
https://anfenglish.com/women/women-rally-in-rojava-un-must-end-the-unlawfulness-against-ocalan-16476
en
http://aranews.net/2017/06/syrian-kurds-worry-russia-assad-made-deal-turkey-rojava/

Ab Blaas

Agenda
Heuvelrug-Krommerijn en Utrecht
Utrecht is nu nog een werkgroep. Een aantal enthousiate Utrechters is bezig een afdeling op te richten. Onze dorpen hebben 
allemaal een goede verbinding met Utrecht. Dus samenwerking lijkt mij vanzelf te spreken. In de praktijk is dat nog niet echt 
gebleken. De belangstelling voor het '2de maandag café' was minimaal. Utrecht CS was blijkbaar toch niet de ideale locatie. 
Noch voor leden van onze afdeling, noch voor Utrechtse leden.
Ik hoop dat de Winkel van Sinkel, hieronder aangekondigd, beter bevalt. 

Ab Blaas

2de maandag café in Bistrot Centraal op Utrecht CS gestopt, maar Werkgroep 
Utrecht is vrijdagavond café "MOVING MINDS" in Winkel van Sinkel begonnen! Op de 
2de en 4de vrijdag van de maand van 18:30 – 21:30.
Kom en ga wanneer het je uitkomt. Je kunt er ook een hapje eten, maar dat hoeft niet. Consumpties
voor eigen rekening.
Het is 300 meter lopen vanaf bushaltes Janskerkhof of Neude.
Zie voor meer informatie:  http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/werkgroep-utrecht

Maandag 25 september 2017, 19:00 – 22:00
Film in De Witte Lely, Werfkelder onder Oudegracht 296 Utrecht.
Zie http://www.humanistischverbond.nl/agenda/film-gepland-met-nabespreking-6  voor de te vertonen film. Die wordt nog bekend 
gemaakt.

Dindag 26 september 2017, 20:00 – 22:00 uur
Praatcafé in de Ontmoetingszaal van de Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123 B, Den Dolder
(Kerk en station hebben parkeerplaats. Lopend is kerk 400 m van station)
Entree: gratis

Lezing over het opzienbarende boek Homo Deus van Yuval N. Harari de beroemde geschiedenis 
professor in Israel
Dr. Walter L. Bakhuis (bioloog) licht een aantal belangrijke thema's toe, onder andere:
– Wetenschap heeft altijd assistentie nodig van Religie om werkbare menselijke instituten te creëren
– De biologen hebben ontdekt dat er geen verschil bestaat tussen de wijze van verwerking van gegevens 
bij dieren, mensen, en kunstmatige intelligentie (KI: computers en robots). Maar KI wordt steeds slimmer
dan de mens en zou de macht kunnen overnemen. Kunnen we dat voorkomen?
– Het bestaan van elites hebben door de eeuwen heen geen erfelijk verschillen doen ontstaan tussen de 
elites en de massa. Maar als de elites straks evolueren tot supermensen (Homo Deus) kan dat het einde 
betekenen van Homo Sapiens (de rest van de mensheid).
Genoeg voer voor discussie na de koffie-pauze!

Walter Bakhuis
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Donderdag 5 oktober 14:00 – 16:00 uur start van vier bijeenkomsten; Hoe zou een humanistische 
samenleving er kunnen uitzien? 

Inleidingen en discussieleiding door Sid Lukkassen.
Lokatie Walkartzaal, Kerkweg 19, 3701 HD Zeist.

Volgende bijeenkomsten op donderdagmiddagen 19, 26 oktober en 2 november.

Graag opgeven bij Ab Blaas, m: 06 278 98 006
e: ab.blaas@gmail.com

We vragen een bijdrage in de kosten per deelnemer van 5 euro per middag.

'Naast vrijheidsrechten, hechten humanisten groot belang aan solidariteit en zowel eigen als onderlinge verantwoordelijkheid. 
Deze waarden vloeien voor humanisten niet voort uit godsdienstige naastenliefde of een relatie met god, maar uit een 
menselijke besef van rechtvaardigheid voor ieder individu. Dit past in de traditie van de Renaissance en Verlichting waarin de 
begrippen vrijheid, gelijkheid en solidariteit zowel keuzevrijheid als maatschappelijke betrokkenheid kunnen waarborgen'

Vinden wij humanisten, daarvan voldoende terug in de programma's en de praktijk van onze politieke partijen?

Op 5, 19, 26 oktober en 2 november willen we het daar met elkaar over hebben.

Sid Lukkassen houdt de inleidingen en leidt de discussie.

Sid Lukkassen: misschien doet u niet aan politiek, maar politiek doet wel aan u!
Hoe kunnen we als burgers invloed uitoefenen op de politiek ? In vier avonden gaan we in op de ontwikkelingsgeschiedenis 
van humanisme -- met zoals hierboven aangegeven aandacht voor o.a. de Renaissance. Naast dit stukje geschiedenis zullen we 
in gesprek gaan over politiek burgerschap. Steeds minder mensen verbinden zich aan een politieke partij. Maar een bloeiende 
civil society is belangrijk voor een maatschappij waarin burgers, belangengroepen en bestuurders elkaar weten te vinden. Kan 
het humanisme een antwoord geven op het spirituele, morele en ideologische vacuüm van deze tijd?

Sid Lukkassen (1987, MA) is afgestudeerd in zowel geschiedenis als filosofie (2011). Hij is in april 2017 gepromoveerd tot 
doctor in de praktische filosofie.

Landelijk

Dinsdag 19 september 2017 10:30 – 11:30 uur
Prinsjesdagviering in de Grote Kerk
Rond de Grote Kerk 12
2513 AM Den Haag  

Zie: http://www.humanistischverbond.nl/agenda/prinsjesdagviering-2017

Zondag 24 september 2017 12:00 – 16:15 uur
MAG HET LICHT AAN
Muziekgebouw aan 't IJ
Piet Heinkade 1
1019 BR Amsterdam 

Zie: http://www.humanistischverbond.nl/agenda/mag-het-licht-aan-0

Verder nog geen details bekend, maar er zal vast een Socrates lezing en de Ledendag worden aangekondigd in het blad Human.
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Interessante bijeenkomsten

Zondag 17 september 13:45 – 16:00 uur, Humaan lokaal in Wapen van Odijk 
aan de Meent in Odijk.
Gerard van Duin verzorgt een korte inleiding over Humanisme als politieke stroming en 
politieke interventies en welke waarden en normen we hierbij in acht zouden moeten nemen.

Toegangsprijs leden Humaan Lokaal gratis, deelname kosten leden Humanistisch Verbond 5 
euro en niet leden betalen een entree van 10 euro.
Consumpties voor eigen rekening af te rekenen aan de bar van Het Wapen van Odijk.

Gerard is de service systemen nog aan het organiseren, maar er komt schot in. Verschillende websites krijgen aanpassingen naar
lokale activiteiten in Woerden, Leiden en Arnhem.
De registraties van deelname gaan momenteel via   http://www,webshop-humanistische-services.nl

Als men een externe ticketprovider neemt rekent deze servicekosten. Men kan ook direct betalen met Ideal waar Gerard een 
betaalomgeving voor maakt in de gemelde service website.

Maandag 18 september 20:00 uur Coalitie van de mensenrechten Bunnik
Lokatie: Gemeentehuis Bunnik, Singelpark 1, 3984 NC Odijk.

Jaarlijkse bijeenkomst van de Coalitie voor de Mensenrechten in het gemeentehuis van Bunnik. 
Het onderwerp is dit jaar ‘Racisme en mensenrechten: wie is ‘de ander’?
Mevrouw dr. Judi Mesman, hoogleraar ‘diversiteit in opvoeding en ontwikkeling’ geeft haar 
visie op dit belangrijke onderwerp en zij gaat na de pauze graag in gesprek met haar 
toehoorders. U bent van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep,
Arda Mensink en Rob de Coole

Vredesontmoeting en uitreiking vredesduif Zeist zondag 24-09-2017 15:30 uur 
Moskee in De Clomp

Op donderdag 21 september 2017 vieren de Verenigde Naties de Internationale dag van de Vrede. Zie
http://www.un.org/en/events/peaceday/

Het Platform L&R Zeist viert dit op zondag 24 september 2017, 15:30 in de Marokkaanse Moskee Zeist, De Clomp 30-02, 3704
KX Zeist   

Tijdens deze bijeenkomst wordt de vredesduif Zeist uitgereikt door Najib Zahri, die de 
vredesduif vorig jaar in ontvangst verdiende.

Lid van het platform L&R Zeist zijn:
- Antroposofische Vereniging
- Bahá’í – geloof
- Humanistisch Verbond, afd. Heuvelrug-Krommerijn
- Hindoegemeenschap “Shakti”
- Joodse Gemeenschap
- Marokkaanse Moslimgemeenschap
- Turkse Gemeenschap Zeist
- Raad van Kerken Zeist

Voor meer informatie:
Jeannette van Andel, secretaris Raad van Kerken, tel. 030-6955221 
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Dorpsbijeenkomsten
In de vorige Kommuun voor het eerst vermeld. Er zijn enkele contacten gelegd.
Dus heeft u belangstelling om in contact te komen met humanistische dorpsgenoten, laat het ons weten.

Ab Blaas

2018

Eind december de volgende Kommun, met daarin het programma voor de eerste helft 2018.
Half januari de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Nu alvast onderstaande aankondiging. Een al bijna traditionele bijeenkomst in de samenwerking met de 
Walkartgeneenschap.

Zondag 7 januari 2017 10:30 – 12:00 uur

Marjan Slob (1964) studeerde filosofie en is zelfstandig schrijver, moderator en essayist. Tot haar opdrachtgevers behoren de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de staf 
Deltacommissaris en het Rathenau Instituut. Zij heeft een tweewekelijkse column in de 
Volkskrant en zit in de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek. Haar laatste 
boek, Hersenbeest: filosoferen over hetbrein en de menselijke geest won onlangs de 
Socratesbeker voor het meest urgente en prikkelende filosofieboek van het jaar.

De plek van de vrije wil binnen de levenswetenschappen
in samenwerking met het Humanistisch Verbond

Spreker drs. Marjan Slob
Datum Zondag 7 januari 2018
Tijd 10.30 – 12.00 uur
Plaats Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang Vrij. Collecte aan de uitgang.
De vrije wil van mensen is een heel ordenend principe in onze samenleving en structureert het dagelijkse denken over ons eigen
doen en laten. Maar gedacht vanuit de natuur- en levenswetenschappen lijkt de vrije wil moeilijk te begrijpen - of verschijnt zij 
zelfs als een onmogelijkheid. In haar lezing zal Marjan Slob ingaan op deze problemen. Zij zal betogen dat er wel degelijk 
ruimte is voor erkenning van de vrije wil binnen de levenswetenschappen, mits de vrije wil op een bepaalde manier wordt 
begrepen. De vrije wil is dus te redden, óók als je ervan uitgaat dat alles wat er in mensen gebeurt per definitie onderhevig is 
aan natuurwetten. Slob haakt daarmee aan bij hedendaagse discussies binnen de hersenwetenschappen en de filosofie.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Henk Jagtenberg, gitaar.

Alphons van Dijk

Contact

Wim van Werkhoven, voorzitter
Steynlaan 95, 3701 ED Zeist
t: 0306914239
e: wvanwerkhoven@kpnmail.nl

Ab Blaas, secretaris en redactie Kommuun
Sophialaan 39, 3708HD Zeist
t: 06 278 98 006
e: ab.blaas@gmail.com
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